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Abstark 

 Teknologi Informasi saat ini sangat dibutuhkan dalam melakukan setiap hal, di zaman 

sekarang teknologi informasi sangatlah dibutuhkan dalam mencari informasi. Apalagi saat 

pandemi sekarang teknologi informasi selalu berdampingan dengan kita. Karena dalam mencari 

informasi, mencari hiburan, Pendidikan dan lain-lain teknologi informasi sangat dibutuhkan, 

apalagi kita dilarang untuk keluar dan berkumpul. Teknologi sendiri secara tidak sadar sudah 

menjadi bagian dari masyarakat saat ini. Karena itu telah lahir tipe – tipe masyarakat baru 

sehubungan dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu teknologi informasi memiliki 

dampak yang sangat besar bagi masyarakat, dampak negative dan positif yang timbul akan muncul 

dan bisa saja sangat merugikan. 

1. Pendahuluan 

 Globalisasi membawa dampak perubahan pada semua aspek kehidupan dalam masyarakat. 

Salah satu perubahan pesat yang terjadi adalah di bidang teknologi informasi [1]. Arus teknologi 

informasi tanpa henti mulai dari jaringan internet hingga nirkalabel sampai sistem telpon, selalu 

berubah terus menerus dari cara komunikasi yang tradisional sampai ke moderen sekarang ini. 

Menurut [2] saat ini perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat telah 

mempengaruhi segenap kehidupan kita dalam berbagai bentuk aplikasi. Sangatlah pesat 

perkembangan teknologi informasi yang telah terjadi saat ini, karena kemajuan yang terjadi 

masyarakat mau tidak mau harus ikut juga mengikutinya. Di zaman teknolgi ini masyarakat 

diajarkan cara bagaimana mendapatkan informasi, mencari hiburan, melakukan Pendidikan yang 

moderen dan lain-lain agar masyarakat bisa menjadi orang yang cerdas.  

 Dikatakan oleh [3] mengatakan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan 

teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), dan perubahan 

sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum secara signifikan berlangsung demikian cepat. 

Oleh karena itu perkembangan teknologi informasi bisa memiliki dampak yang begitu merugikan 

atau menguntungkan bagi masyarakat. Dampak itu akan terlihat menjadi dampak yang positif atau 

negative tergantung bagaimana masyarakat menggunakannya, agar nantinya teknologi itu menjadi 

teknologi informasi yang berdampak positif.  

 Dikutip dari [4] teknologi informasi telah membentuk jati diri masyarakatnya. Kebebasan 

memproduksi dan mengkonsumsi informasi dalam masyarakat internet dapat berdampak positif 

dan negatif. Dampak positif adalah dalam hal pembagian pengetahuan yang cepat dan tidak 

terbatas, sementara dampak negatifnya dapat berwujud akses yang tidak terbatas oleh siapa saja 



terhadap apa saja. Maka dari itu kualitas dari informasi sangatlah berdampak dari adanya 

penggunaan oleh masyarakat. Menurut [5] kualitas Informasi: yaitu valuasi konten yang terdapat 

pada situs, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalnya akurasi, format dan 

keterkaitannya. Walaupun kualitas informasi sendiri bagus tapi bila penggunanya memakainya 

kearah negative, maka kualitas informasi juga dipandang negative. 

2. Metode Penelitian 

 Metode analisis pada penulisan makalah ini menggunakan kajian pustaka (literatur review) 

dengan langkah kajian pustaka sesuai yang dikembangkan. Langkah kajian pustaka tersebut terdiri 

dari 4 langkah, yaitu pemilihan tema yang diinginkan, yang kedua pencariam literatur yang sesuai 

tema. Ketiga adalah penentuan literatur utama, yang terakhir adalah penulisan artikel dengan 

berfokus pada tema yang sudah ditentukan. Penulisan juga di dampingi dengan statmen yang telah 

ada pada literatur pendukung yang telah ada. 

3. Hasil & Pembahasan 

3.1. Dampak Positif  Bagi Masyarakat 

 Dalam Pemakaian teknologi informasi ada juga dampak positifnya (baik) bagi masyarakat. 

Dampak positifnya seperti masyarakat lebih gampang dalam mendapatkan informasi, alat 

komunikasi jarak jauh, mempermudah pembelajaran dan lain – lain. Penggunaan teknologi 

informasi akan berdampak positif (baik) bila penggunanya memanfaatkan teknologi informasinya 

dengan baik. Dari teknologi informasi yang sangat bisa diandalkan ini sangat menjamin para 

pengguna dalam mempermudah mendapatkan apapun. Seiring perkembangan zaman maka 

teknologi akan berkembang juga, serta berkembangnya teknologi informasi maka lebih cepat, 

mudah dan praktis juga masyarakat mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Oleh karena itu 

masyarakat harus memanfaatkannya dengan baik agar masyarakat bisa menjadi masyarakat yang 

pintar di zaman moderen  

3.2. Dampak Negatif Bagi Masyarakat 

 Teknologi informasi akan berdampak negative (buruk) bila para penggunanya 

memakainya dengan tujuan yang buruk atau demi kejahatan. Dampak negativenya seperti 

teknologi informasi dipakai untuk penipuan, kejahatan cyber, malas bersosialisasi dan lain – lain. 

Sebenarnya teknologi itu harus dipakai sebaik mungkin, tetapi karena masyarakat yang terlalu 

berfikir jahat maka teknologi informasi itu dipakai untuk kejahatan dan lain – lain. Seiring 

perkembangan zaman banyak juga beberapa masyarakat yang begitu jahat memakai teknologi 

informasi untuk hal yang jahat dan tidak berguna. 

4. Kesimpulan 

 Di zaman yang nantinya teknologi juga terus berkembang masyarakat diharapkan memakai 

teknologi ke hal yang lebih baik dan bermanfaat. Karena dibuatnya teknologi informasi ini 

bertujuan agar masyarakat bisa terbantu dengan adanya teknologi informasi ini apalagi di zaman 

pandemic begini. Teknologi informasi akan berguna dan bermanfaat bila masyarakatnya sendiri 

memakainya dengan hal yang berguna dan bermanfaat juga. Bila masyarakatnya memakai sebuah 

teknologi informasi dengan hal yang tidak baik maka teknologi informasi itu akan menjadi tidak 

berguna dan tidak bermanfaat juga. Maka dari itu kita harus menggunakan teknologi informasi 

dengan baik agar menjadi mayarakat yang cerdas dalam memakai teknologi informasi. 
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